Notulen DB-vergadering 28-08-2019
- Aanwezig: Simon, Leon, Rianne, Sabrina, Rob, Josita en Ilse (notulen)
– Afwezig: Hans

1. Opening
De voorzitter heet ons allen welkom.
2. Notulen
Worden vastgesteld.
3. Actielijst
➢ Van Staveren bellen over bord dat zicht ontneemt aan Ploegstraat-Nagelerweg: Actie Hans.
➢ Rondleiding door Nagele met gids museum voor DB-bestuursleden: Ilse regelt met Greke
Nuhoff

4. Ingekomen stukken
•
•
•

Autocross 2019. 15 Sept. om 12.00 uur. Vergunning is binnen, moet nog getekend worden
door DB. Simon gaat voor de tijd even bellen met Emiel Krops en de baan bekijken voor de
tijd, evt. met anderen uit DB. Rob mailt de offerte van de verzekering naar Sabrina.
Mail vanuit Koolzaadhof over verhuren van woning aan arbeidsmigranten. Er zou een
koopwoning worden verhuurd aan 5 arbeidsmigranten. Sabrina geeft aan dat dit een
gemeente-issue is, het gaat niet om een huurwoning van Mercatus.
Mail Ilse, folder Dorpsbelang. Ilse heeft de opzet laten zien die Dennis de Vogel gemaakt
heeft. We hebben er enkele opmerkingen over, Ilse pakt het verder op met Dennis.

5. Evaluatie afgelopen periode
• Dorpsschouw 10 juli 2019. Met een aardige delegatie, DB-leden, gem. NOP, wijkagent,
buurtwerker, door het dorp gelopen. Vanuit IGW komt er nog een verslag met actiepunten.
• Bijdrage Oranjefonds ( kappelletje). Rob heeft aanvraag bij het Oranjefonds gedaan voor
bijdrage aan het kappelletje voor op de begraafplaats (idee Wieke van der Sar).
• ALV Energiek Nagele Sabrina en Simon zijn bij de algemene ledenvergadering van Energiek
Nagele geweest, er zijn enkele ontwikkelingen. Rutger sluit binnenkort aan bij een DBvergadering om ons hiervan op de hoogte te brengen.
6. Actuele/lopende zaken:
• Financiën. Subsidie voor de uitvoering van Nagele in Kaart is binnen. Ledenaantal
dorpsbelang blijft redelijk stabiel.
• Stand van zaken Nagele v.s. gemeente Nop * OVT * Project Schokkererf. Schokkererf BV: nog
geen uitsluitsel over start van de bouw voor het appartementencomplex op het voormalig
Schokkererfplein. OVT (bouw woningen voormalig Noorderwinkels): er is een aantal huizen
in optie verkocht. Lijkt positief te zijn. Er moeten nog perenbomen verplaatst worden en er
moet een stroomkabel verplaatst worden.
• (Stichting) MFC. Er is een werkgroep bezig met de doorontwikkeling van het MFC.
Leon heeft een reguliere vergadering van het MFC bestuur bijgewoond. Er zijn enkele
vacante plekken in het MFC-bestuur.
• Feestcommissie. Geen bijzonderheden. Josita heeft goed contact met de FC.
• Website. Er wordt gewerkt aan een nieuwe website voor de bewoners van Nagele. Rianne is
hiermee bezig vanuit DB.
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7. Rondvraag
• Hoe staat het met de nieuwe informatieborden voor Nagele? Leon gaat hiermee verder.
• Initiatief voor een beachvolleybalveld bij het MFC, vergunning is nog niet rond. Willemijn
Hoekstra is hier mee bezig, Josita volgt dit.
• Josita gaat het blauwe informatiebord schoonmaken.
• Grotere vuilnisbak bij de SPAR moet nog geregeld worden. Sabrina neemt contact op met
Klaas-Jan Loosman van de gemeente.
• De pilot met chemische inzameling is geëindigd. Resultaten volgen nog.
• Afval Schokkerhaven / meerpalen: door de jeugd van Nagele wordt er afval achtergelaten bij
de meerpalen. Simon bespreekt dit met enkele jeugdigen.
• Idee voor een buiten-gym in het dorp: leadergeld?
• Auke en Diane van Slooten (SPAR) verwachten een baby, als de baby is geboren sturen we
een kaartje.
Volgende vergadering:
Woensdag 25-9 om 20.00 uur bij Simon of Ilse

Vergaderdata 2018-2019:
23-10 (Sabrina afwezig)
27-11
15-1
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